
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 بابل، عمراندانشکده مهندسي ي مهندسي عمران، لّمکنگره  تمینهش

 7313ماه ارديبهشت 71و  71

 

 1

 های عمرانيپروژهمحيطي مشارکت ذينفعان در ارزيابي اثرات زيست
  

 

 

 2تقي عبادی، 1 نژادمحمد قاضي
 اميرکبير زيست، دانشگاه صنعتيو محيط عمرانگروه  ،مهندسي عمران دانشجوی کارشناسي ارشد -1

 و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميرکبير عمرانگروه  ،استاديار مهندسي عمران -2

 

m_ghazinezhad@yahoo.com 

 

  خالصه

هاي عمراني به پروژهخصوص در به يترين مباحث مديريتمحيطي، اقتصادي و اجتماعي در کليه امور يکي از مهمدر عصر حاضر پايداري زيست

در گيري  قدرت تصميمو  نتخاب، عرصه ادستيابي به اهداف مطلوبعالوه بر گيري  در فرآيند تصميمآيد. در اين ميان مشارکت مردمي حساب مي

مشارکت در واقع  .مديران استريزان و  هاي سطح محلي به برنامه ها براي انتقال خواسته مشارکت يکي از بهترين روش .کنندميتر  را گسترده هاآن

را  عمرانيهاي و شانس دستيابي به اهداف و پايداري نتايج پروژه بودهماعي توسط مشارکت کنندگان جتتر تغييرات و آثار اساز پذيرش راحتزمينه

نياز به مشارکت ذينفعان در مسير توسعه  هاي عمراني، داليلدر اين مقاله تالش گرديده ضمن ارائه تعريف دقيقي از ذينفع در پروژه دهد.افزايش مي

 هاي اين فرايند بر شمرده شده است.سطوح مختلف مشارکت عمومي شرح داده شده و محدوديتونيز بيان گردد. در ادامه انواع 

 

 های عمراني، ذينفعان، مشارکت عمومي، پايداریارزيابي اثرات زيست محيطي، طرحکلمات کليدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

هاي ريزي برنامه در قانوني مصوبات اجراي بر مبتني مطالعات نوع آغاز شد. اين آمريکا در 0791 سال در بار اولين براي محيطي زيست ارزيابي انجام

ارزيابي  انجام براي کشورها از بسياري يافت. گسترش جهان تمام در محيطي به سرعت زيست ارزيابي مختلف ابعاد پس آن بود. از کشور آن در ملي

 که هاييپروژه اجراي براي مجوز صدور از قبل بايد آن براساس اند کهکرده وضع را هاييسياست و محلي ملي، مقررات و قوانين محيطي زيست

 [1] .گيرد صورت هاپروژه محيطي آن زيست پيامدهاي ارزيابي شوند،مي جدي محيطي زيست هايباعث آسيب

 مرحله آشکار از گرايشي است و گسترش حال زيست محيطي در اثرات ارزيابي فرآيند در ذيربط هايگروه مشارکت جهان تمام در

تصميم  در رسمي نقش هيچ ذيربط هايگروه است که معني مشاوره بدان تر،دقيق بيان به شود.مي ديده مردمي مرحله مشارکت سوي به مشورتي

 اين دو بين است. هاگيريتصميم در قدرت معناي داشتن به از اين رو و کنترل در بودن سهيم معناي به مشارکت مردمي در حاليکه ندارند، هاگيري

 محيط ارزيابي هاينظام در که نمايند را تشويق گيرندگانتصميم و آورند وجود به را آن ها بايددولت که دارد وجود وضعيت ميانه يك موقعيت

خود  هدف بايد کنند،مي اصالح يا را بازنگري زيستي محيط ارزيابي اثرات هايروش که هنگامي کشورها مقامات .کار گيرند به و بيابند آنرا زيستي

  [1] .دهند قرار اجراي پروژه در مردمي مشارکت بر را

 جوامع از غيردولتي آسانتر هايسازمان دادن دخالت مشکالت، اين وجود واسطه البته مشارکت مردمي مشکالتي را نيز به دنبال دارد. به

-کرده محلي عمل مردم جاي اينان به و داشته قرار هاسازمان اينگونه انحصار هاي غير دولتي دردخالت سازمان فرايند موارد، بسياري در و است محلي

 هايتوانند ديدگاهنمي صحيح طور به هميشه هاگروه اينکه اين اول دارد: همراه عمده به مشکل دو غيردولتي هايسازمان حد به از بيش اتکاء .اند

بنابراين  .نمايدمي دور خود اصلي اهداف از را هاگروه ارزيابي زيست محيطي، اين مستمر در کار دخالت اينکه، دوم و نمايند منعکس را محلي مردم

-بندي، شناسايي مناسب زمان برنامه ذيربط، هايزيست محيطي، شناسايي گروهارائه اهداف ارزيابي بايد به  هاي ذيربطبرنامه مشارکت گروه تهيه براي

 [1] زماني و ... پرداخت. و مالي هايمحدوديت ، رفعهااين گروه مشارکت هايروش ترين
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 هامسئوليت و افزايش دموکراسي توسعة المللي،بين هايبه گرايش توجه با هاپروژه اجراي در ذيربط هايگروه مشارکت خالصه، به طور

 منجر که دارد محلي مردم مالکيت احساس و تعهدات اجتماعي طريق ارتقاء از هاپروژه نهايي موفقيت بر مثبتي اثرات کار اين همچنينمطابقت دارد. 

 .شود مي هاپروژه بهتر اجراي و طراحي به شناسايي،
 

 

 تاريخچه تئوری مشارکت ذينفعان .2

 0797 سال در بزرگ رکود آن و منشاء شد آغاز متحده اياالت در 0791 دهه در بزرگ هايشرکت مديريت ابزار يك عنوان به مشارکت ذينفعان نظريه

هاي اقتصادي و هاي مدرن بلوغ بيشتري يافت و مقررات و انضباط جديدي به فعاليتاياالت متحده بود. اين نظريه به تدريج با مواجه با نظرات و تفکر در

-ها بر زندگي آنها، مقامات يا مردمي که اين تصميمراسي دارد، بر اين پايه استوار است که تمام شرکتعمراني داد. اين نظريه که ريشه در تحقق دموک

 [2]ها داشته باشند. گيريگذارد بايد نقش متناسبي در اين تصميمها اثر مي

. 

 ارزيابي اثرات زيست محيطيمفهوم ذينفع در  .3

مندند يك پروژه از نظر طراحي، ساخت و پايداري ( ذينفعان تمامي مردم يا موسساتي هستند که عالقه0779) Naguو   Howletطبق تعريف

توانند و حق دارند در تصميم گيري و مديريت پروژه سهيم کامال موفقيت آميز باشد. ذينفعان به دليل تحت تاثير  قرار گرفتن از نتايج يك پروژه مي

توانند به موفقيت پروژه و در نهايت رسيدن به خواسته هاي خود سهيم اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش و با مشارکت در پروژه ميها با به باشند. آن

 باشند.

ها که در ارزيابي زيست محيطي بايد در نظر گرفته شوند را ارائه دولت ايرلند در دستور العملي فهرستي متشکل از صد گروه از ذينفعان پروژه

 متخصص، هايگروه ذينفع تازه ايجاد شده، هايغيردولتي، گروه هايسازمان شهروندان، هايگروه هاي دولتي،از: سازمان ها عبارتند ه است. ايننمود

 [3]  (.0771 ايرلندي EPA) علمي هايسازمان کار و و کسب مندان بهعالقه

 که است افرادي ممکن مثال، براي. بود خواهد متفاوت گذاري با همسرمايه يا پروژه يك مختلف در هايگروه يا و افراد اين از يك هر "نفع"

 ديگر کشور يك در است باشند. افراد ديگرممکن داشته اند، وجودقرار گرفته تاثير تحت اجتماعي و محيطي زيست آثار بالقوه توسط مستقيم طور به

 که باشند. همچنين کساني وجود دارند خود بيان پيشنهادات يا به منظور کاهش نگراني وبا کشور مورد نظر  برقراري ارتباط به مايل ساکن باشند اما

 ذينفعان ديگري .محلي جامعه در فعاالن ديگر و مذهبي، يا سياسي دولتي، رهبران گذارانقانون مانند پروژه داشته باشند، روند در تاثير زيادي است ممکن

 واسط يك عنوان به مثال، با اقدام عنوان د.)بهنباش داشته نقش پروژه اين در به طور مثبت ندنتوا مي موقعيت خود، يا دانش خاطر به که دندار وجود نيز

 [4]براي ميانجيگري در روابط.(  بيطرف

يا  و آلودگي دسترسي به آب، حق يا و زمين شامل است ممکن محلي، پروژه سطح در مثال، به عنوان .دارد مختلفي ذينفعان سطوح منافع

تجديد  قابل غير يا پذير تجديد مورد بيشتر در تمرکز به صورت است ممکن ذينفعان کشور، مشارکت يا منطقه سطح در. گذاري باشدهسرماي هايفرصت

 در انرژي هايحامل قيمت با تنظيم) بخش مديريت تقاضا در يا و( سنگ برق از زغال مقابل در آبي توليد برق مثال عنوان به) شده بودن منابع استفاده

 جنگل هواي جهاني، و آب تغييرنگران  بيشتر است ممکن ذينفعان المللي مردم را تشويق به استفاده کارامد از انرژي نمايد(. و در سطح بين سطحي که

 [3]دهد. هاي مختلف ذينفعان را نشان ميگروه 0غيره باشند. جدول  و زيستي، تنوع رفتن دست زدايي، از

 

 [3]های ذينفع اصلي در يک ارزيابي زيست محيطي عادیهايي از گروهنمونه -1جدول 

 هاسازمان

 بخش و روستا؛ اي،منطقه ملي، سطح در دولتي هايسازمان ها،گروه و ريزيبرنامه هايکميسيون هماهنگي:

 ها؛کالج ها،دانشگاه تحقيقاتي، موسسات: مشاوره 

 روستا؛ بخش و اي،منطقه ملي، سطح در دولتي مقامات: مقررات تنظيم 

 دولتي؛غير هايسازمان ها،و شرکت ايمنطقه ملي، خصوصي آموزشي، هايسازمان منطقه، سطح در مربوطه ادارات/  هاوزارتخانه: سازيپياده 

  دهندگان؛ ماليات کارآفرينان، ها،بانك مالي، يهاکمك توسعه دهنده هايسازمان: تامين بودجه

 شناسي؛ گياه باغ وحش، باغ ها،موزه زيست، محيط ادارات: حفاظت

 جامعه و عمومي ذينفع هایگروه

 البي؛ هايگروه حزب، کارگزاران محلي، نمايندگان پارلمان، اعضاي: سياسي
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 سنتي؛ رهبران غيردولتي، هايسازمان/  اجتماعي هايسازمان اجتماعي، خدمات هايگروه مذهبي، رهبران و جامعه: فرهنگي

 مشترک؛ منابع گري و کاربرانتصدي حقوق با افرادي و منابع صاحبان کارگري، هاياتحاديه بازرگاني، اتاق کار، و کسب رهبران: کار و کسب 

 .محلي کارشناسان محلي، و المللي بين محيطي زيست دولتي غير هايسازمان جامعه، ذينفع هايگروه: زيست محيط

 

 مداخله ذينفعانداليل نياز به  .4

Bisset (9111) از ناشي داليل اول،. را ارائه مي نمايد توسعه فرايند در مشاوره و عمومي براي مشارکت نياز افزون روز گسترش داليل از مختلفي انواع 

ها هستند؛ و سازمان و يا چندگانهدوگانه  تحول حال در هايسياست از ناشي جهاني؛ دوم، داليلي که و ملي سطح در هاسياست گذاري و سياسي تغييرات

 عمومي عوامل، مشارکت اين ناشي از همه کلي پيامدهاي طور به ايم.هاي گذشته آموختهارزيابي پروژه و هابرنامه ها،سياست که از ييهادرس نهايت، در

 عمومي و مهم مشارکت مراجعه شود(. نقش 9)به جدول ه استنزديکتر کرد و توسعه نزديك فرايند در محوري نقش يك مشاوره ذينفعان را به و

البته روش هاي  است. جامعه اجتماعي چارچوب سياسي از بازتابي بررسي زيست محيطي استراتژيكارزيابي اثرات زيست محيطي/ ذينفعان در مشاوره

 [5]باشد.  سازگار شرايط جامعهموفقيت آميز بوده و با  توجهي قابل ها بطوراست و بايد تالش گردد اين روش اين امر بسيار متفاوت

 [5] مداخله ذينفعان و عمومي مشارکت از استفاده افزايش داليل -2جدول

 ذينفعان گرديده است: مداخله و عمومي مشارکت از استفاده اند که منجر به افزايشبوجود آمده هاگذاريسياست و سياسي هايتغييرات مهمي در رويه جهاني در سطح

-تصميم و هاسياست مختلف، در درجات با مشاوره، و عمومي مشارکت سنت با)دموکراتيك دولت هستد اشکال که نماينده "غربي سبك" با کشورهاي افزايش تعداد-

 ؛(هاپروژه به مربوط هايگيري

 گيري؛تصميم در فرايند زدايي تمرکز به نسبت کشورها از برخي گرايش-

 سازي؛ خصوصي افزايش با دولتي بخش نفوذ کاهش سمت به گرايش-

 دولتي؛غير هايسازمان نفوذ رشد-

 اند:کرده هاي زير تشويقبه وسيله فاکتور و مشاوره را عمومي ها مشارکتجانبه يا چند جانبه سازمان دو هايسياست

 خوب؛ حکومتداري ارتقاء-

 جنسيتي؛ حساسيت و فقر کاهش بر تاکيد-

 موثرتر گيريبراي تصميم دولتي ظرفيت بهبود براي زيست محيط ظرفيت توسعه ارتقاء-

 اند:داده را نشان نتايج زير  اجرا، يکبار از بعد ها،پروژه و هابرنامه ها،سياست ارزيابي

 کند؛مي تشويق را شده ريزي برنامه بهتر هايها و سياستها، پروژهبرنامه موقع، به مشاوره و عمومي مشارکت-

 رسند؛خود مي اهداف بيشتري به احتمال معموال با مشاوره و عمومي مشارکت با هاپروژه و هابرنامه ها،سياست-

 کنندجلوگيري مي نياز مورد مجوزهاي اخذ در پرهزينه ارزيابي و مشکالت تاخيرهاي معموال از مشاوره و عمومي مشارکت با هاپروژه و هابرنامه ها،سياست-

 شکست دارد. احتمال باشند کمتر شده درگير مردم عموم که صورتي در ها،پروژه و هابرنامه ها،سياست واقع، در

 

 مداخله ذينفعان و عمومي مشارکت انواع .5
 

 وجود دارد.  / ارزيابي استراتژيك زيست محيطيارزيابي اثرات زيست محيطيذينفعان در  مداخله و عمومي روش براي مشارکت سه اساسا

نمايند. در اين روش جريان انتقال اطالعات يکطرفه است، به اين ترتيب گيرند و منتشر ميروش ذينفعان تنها اطالعات را مي اين در روش اول:               

نداده ها دهند و هيچ گونه پاسخي به نظرات آنکه مسنولين تنها يکبار و يا در فواصل زماني معين اطالعاتي از پروژه را در اختيار مردم و ذينفعان قرار مي

 نمايند.گيري ميجانبه در مورد طرح تصميمو به طور يك

عات روش دوم:  در اين روش انتقال اطالعات بين مسئولين و ذينفعان با مشاوره و تبادل نظر همراه است و ذينفعان در حين انتقال و تبادل اطال              

اين روش مسئولين از لحاظ قانوني ملزم به در نظر گرفتن نظرات ذينفعان نيستند و تنها در صورتي اين شانس را دارند که تظراتشان را نيز بيان نمايند. در 

 آورند.ها را به حساب ميها مناسب بودند آنکه اين پيشنهاد

و مسئوليت توام با يکديگر آيد اين روش مبتني بر مشارکت روش سوم:  در اين روش هدف مشارکت است و همانطور که از اين عبارت بر مي              

گيري همراه با مشارکت هيچ مرجع مدر روش تصمي .ها استآن اجراي تصميمات و بر کنترل و مشترک تحليل و تجزيه متضمن اين امر واقع، است. در

-که روي آن توافق دارند تصميمهاي مختلف مشارکت کننده با بحث و تبادل نظر از طريق يك روندي واحد کنترل و مالکيتي وجود ندارد، بلکه گروه

 نمايند.گيري مي
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 در و است گسترش حال تژيك درزيابي زيست محيطي استرا/ارارزيابي اثرات زيست محيطي در ذينفعان نقش جهان، سطح به طور کلي در               

 به دنبال( 0771 ،1 شماره رساني روز به EA) جهاني مثال، بانك عنوان به. بوده است مشارکت سوي به مشورت از گذشته حرکت سال چند طول

-تصميم بايد هانه، دولت يا باشد مشاوره و عمومي همکاري براي مشارکت هدفي است. چه ارزيابي اثرات زيست محيطي ويژه شرايط در مشارکت مردم

/ ارزيابي زيست محيطي ارزيابي اثرات زيست محيطي مردم در مشارکت و مشاوره هايفرصت کشف به ها راآن را شناسايي کرده و گيرندگان

 ارزيابي اثرات زيست محيطيهنگامي که کشورها در حال تعيين و يا اصالح  بايد مشاوره و عمومي مشارکت اشکال چنين. استراتژيك تشويق نمايند

 [5] مشارکت ذينفعان بيان گرديده است.تري از نوع تقسيم بندي کاملبا مثال زدن يك روستا و مردم آن،  9هستند نهادينه شود. در جدول 

 

 [3( ]1992 همکاران، و Adnan از اقتباسارزيابي اثرات زيست محيطي ) در مشارکت شناسي گونه -3جدول

 مثال نوع

گويند که طرح ارد روستا شده و به روستاييان ميرساني و اطالع ماموران گسترش يا مشاوران و مشارکت منفعل .0

 مورد نظر براي افزايش محصوالتشان اجرا خواهد شد.آبياري 

در مشارکت  .9

 دادن اطالعات

پرسند و ها سوال ميهاي فصلي از آنمشاور وارد روستا شده و در مورد محصوالت روستاييان و باران

 نمايند.هاي آن ها را ثبت کرده و محل را ترک ميپاسخ

همکاري از طريق  .9

 مشارکت

هاي کشاورزي نياز به دهند که اين زمينتوضيح مي رساني اطالع گسترش ماموران يا و مشاوران

بهبود دارند و دولت در نظر دارد يك طرح آبياري در اين محل اجرا نمايد. پس از آن مشاور 

ها و واکنش روستاييان )نظير ديدگاه روستاييان در باره اينکه اين طرح بر فرسايش خاک آن ديدگاه

 نمايند.آوري و ثبت کرده و محل را ترک ميمنطقه چه تاثيري خواهد گذاشت( را جمع 

مشارکت  .4

 کاربردي

يك  ياجرا قصد آنها دهندکهاطالع مي روستاييان به رساني اطالع ماموران گسترش يا و مشاوران

تسهيالت الزم براي انجام و بهبود روند اجراي پروژه را  روستاييان سپس دارند.را پروژه آبياري 

 رساندن حداقل به جمله از) خاص پروژه هايجنبه مورد در اي براي بحثهم نموده و کميتهافر

 .دهندتشکيل مي (آب مديريت سر بر يا توافق بر روي آبزيان و دست پايين اثرات خاک، فرسايش

ها کنند و تسهيل کنندگاني از خارج روستا با آنها و مشکالت خود را بيان ميروستاييان نياز مشارکت متقابل .1

کنند تا راهکارهايي براي کاهش اثرات منفي پروژه و افزايش اثرات مثبت آن پيدا همکاري مي

ها در مديريت پروژهگيرد که نقش مهمي هاي جديدي در سطح محلي شکل مينمايند. سپس نهاد

و  ساختارها گيرد. بنابر اين روستاييان سهم و نقش مهمي در حفظها را در نظر ميداشته و آثار پروژه

 .ها خواهند داشتروش

 بسيج خود جوش .6

 

کنند، که اين کار را احتماال از تجربيات ورد نظرشان را تعيين ميروستاييان خودشان طرح آبياري م

و مشاوره  هاي خارج از روستا براي گرفتن منابعها با سازماناند. سپس آنآموختهروستاهاي نزديك 

 کنند.نمايند، اما خودشان بر چگونگي استفاده از منابع نظارت ميفني ارتباط برقرار مي

 
 

 سيکل و فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي و مشارکت مردمي .6

ز ها اشاره شد، برخي ااثر بخشي فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي دارد که در قسمت قبل به برخي از آنبا توجه به اهميتي که مشارکت مردمي در 

( معتقد است که فرآيند 9119اند که مشارکت را به عنوان اصلي بنيادي در اين فرآيند تلفيق کنند. ميشل اوينگ)موسسات و صاحب نظران تالش کرده

وامع و کارفرمايان و در اين زمينه امکان مشارکت ج و هاي مرتبط با پروژه استفاده شودسازيتا حد امکان براي تصميم ارزيابي اثرات زيست محيطي بايد

دهد که طي آن مشارکت به عنوان اصلي بنيادي در همه مراحل چرخه پذير را فراهم آورد. وي به همين منظور مدلي را ارائه ميافراد تاثيرگذار و تاثير

 [6](. 4پروژه و طي فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي به شرح زير لحاظ شده است) جدول شماره 

 

 [1] (2222ها )کميسيون اروپا مشارکت مردمي به عنوان بخشي از چرخه ارزيابي محيط زيستي پروژه -4جدول

 ارزيابي محيط زيستي مراحل چرخه پروژه مشارکت مردمي

 ها و دست اندرکارانتعيين گروه-

ه هاي مناسب براي اشاعهاي مرتبط و تعيين راهراه-

 اطالعات

 تشخيص

 

 شناسايي و بررسي محيط-
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هاي مشاوره با مردم به عنوان توجه اوليه به روش-

 روش مناسب مشارکتي

محيط زيستي ارسال اطالعات اوليه در مورد اثرات -

 بالقوه و طرح پيشنهادي

 حيطه و روش نهايي مشاوره و مشارکت-

زيست دادن گزارش ارزيابي در دسترس قرار-

 طي براي ساير ذينفعانمحي

هاي مشاوره در مورد طرح و چارچوب دستاورد-

 ارزيابي محيط زيستي

هاي مشورت در گزارش نهايي ارزيابي دستاورد-

 لحاظ شود.

ند که موارد نگراني در طراحي پروژه ک تيم ارزيابي -

 اند.مد نظر قرار گرفته و به حداقل رسيده

هاي مشارکتي براي اجرا به شکل مناسبي طرح-

 تدوين شوند.

 ارزيابي و فرمول بندي

 

 

 

 

 

 

 

 

بندي ارزيابي هاي مرجع و چارچوبتعيين واژه-

 محيط زيستي

 تدوين هدف و هدف گذاري-

ارزيابي محيط زيستي و ارائه ارسال طرح اوليه -

 اطالعات اضافي در صورت نياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارکت در توافقنامه مالي لحاظ نتايج مشاوره و م -

 شود

 تامين بودجه

 

هاي هاي محيط زيست بر مبناي يافتهنيازمندي-

 ارزيابي محيط زيستي از جمله پيشنهاد بودجه

معيارهاي اجراي معيارهاي مشارکتي/انتخاب  -

 مناسب بلند مدت و کوتاه مدت نظارتي

اجرا و نظارت بر موارد حذف شده و تعديل پروژه  - اجرا

 در صورت نياز

ارزشيابي پيگيرانه به منظور توجه به نظريات مردم  -

 هادر مورد اثرات پروژه و ميزان تاثير گذاري آن

هاي محيط زيستي در اجرا و ارزشيابي جنبه - ارزشيابي

گزارش ارزيابي محيط زيستي به عنوان بخشي از 

 نظام برنامه
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 در ارزيابي زيست محيطي ذينفعان مشارکت های محدوديت .7
 

محدود  تواندچهارچوب متفاوت باشد، مي و شرايط به توجه با است ممکن که بسياري عوامل توسطارزيابي اثرات زيست محيطي  در ذينفعان مشارکت

 ها شامل موارد زير هستند:اين محدوديت. شود

 وقت و زمان

ارزيابي فرآيند  در تعامل کافي براي مالي منابع يا و فاقد زمان دولتي، هايسازمان نهادهاي کارشناس و محلي، مردم از اعم اندرکاران، دست از بسياري

هايي به شکل زمان و يا پول همراه با صرف هزينه  طيارزيابي اثرات زيست محيها در فرآيند هستند. در اين حالت دخالت آن اثرات زيست محيطي

گردد. بنابر اين هنگامي که به ندرت در يك سال مشخص مي ارزيابي اثرات زيست محيطياست. همچنين مزاياي ورود ذينفعان ضعيف در فرايند 

 نظر گرفت. را در رزيابي اثرات زيست محيطياها به فرايند ذينفعان فاقد منابع مالي و زمان کافي هستند بايد تدابير جبراني ورود آن

 عمومي عرضه و زبان سطح سواد،

گردند زيرا بيشتر روند مشارکت در ارزيابي زيست محروم مي ارزيابي اثرات زيست محيطيسواد به طور طبيعي از مشارکت در فرايند هاي بيگروه

گيرند. اختالف زبان و گفتار بين مسئولين اجرا و مردم محلي نيز يکي ديگر از مشکالت مشارکت مردم در ها به صورت مکتوب انجام ميمحيطي پروژه

توانند اين خلل بوجود ها ميهاي محلي، تلويزيون و روزنامههاي ارتباط جمعي مانند راديواست. در اين مواقع رسانه ارزيابي اثرات زيست محيطيفرايند 

سوادي و نبود امکانات به ابزار ارتباط جمعي ها به دليل بيهاي مشارکت ذينفعان بايد طوري باشد که فرض شود آنه هر حال روشآمده را پر کنند. اما ب

هاي تشويق ذينفعان به مشارکت، برگزاري جلسات عمومي براي مردم محلي و ذينفعان است. اين روش در کنار دسترسي ندارند. يکي ديگر از روش

ها، با اين مشکل روبرو است که معموال نتايج اين جلسات مغرضانه و جهت دار وردن تمامي ذينفعان و جمع آوري تمامي نظرات آنهم آ مزيت گرد

 ها مسلط خواهند نمود.است و گروه هاي قدرتمند و صاحب نفوز  نظرات خود را بر ساير ديدگاه

 سطح آموزش

ارزيابي اثرات زيست  در موثر مشارکت مانع بزرگ براي يك تواندمي توسعه، به مربوط مسائل از بسياري فني ماهيت و پرورش، و آموزش پايين سطح

و  که بر کنترل سيالب ارزيابي اثرات زيست محيطيخواسته شود در يك پروژه  بنگالدش در روستايي از يك که هنگامي مثال، عنوان به. باشد محيطي

 دهد مشارکت نماييد او در پاسخ خواهد گفت: مستقيما زندگي او را تغيير ميگذارد و مديريت آبياري منطقه تاثير مي

که  است اين دانم مي آنچه من همه. دانمنمي چيز من هيچ. معمولي هستم فرد يك فقط من بينيد مي که من نمي دانم بايد چه بگويم. همانطور”        

 (.0779 همکاران، و Adnanدر هشد ذکر) “ هرکسي بايد در روز يك وعده غذا داشته باشد.

 های فرهنگيتفاوت

تر است. در اين موارد مشکل در برقراري ارتباط صرفا به خاطر زبان و يا سطح آموزش اين امر بويژه در مواردي که ذينفعان مردم محلي هستند، حاد

 نمايند.شته و با مسايل جور ديگري برخورد ميد را داهاي محلي معموال سيستم فکري و اعتقادات خاص خونيست بلکه به اين دليل است که گروه

 جنسيت

 هاي رايج مشارکتيکي از محدوديت جهان، نقاط از بسياري ها درگيري تصميم در نظر زنان ويژه توجه کمتر به به و جنسيتي، مسائل حساس نبودن به

مردم ايجاد کند،  زندگي در واقعي تفاوت زيست محيطي قصد دارد يك اثرات ارزيابي که اگر اينجاست. ذينفعان در ارزيابي زيست محيطي است موثر

 است. نياز هاي معمول موردروش و نگرش در ايعمده تغييرات

 دور افتادگي فيزيکي

 و پرهزينهمناطق دور دست،  در پراکنده و متنوع کوچك، هايبه گروهارزيابي اثرات زيست محيطي دسترسي مسئوالن مشوق ذينفعان به مشارکت در 

 ارزيابي اثرات زيست محيطيو  توسعه هايبرنامه به مربوط اطالعات آوردن دست به براي مناطق اين است و به همين ترتيب دسترسي ساکنان گيروقت

 مي باشد. نيز دشوار

 گيریتصميم نهادی و سياسي فرهنگ

 عنوان به عمومي مشارکت موارد، برخي يااصال وجود ندارد. در کم بوده وگيري تصميم در "عمومي" مشارکت فرهنگ مناطق، و کشورها از بسياري در

 گيرند. دردر قبال آن مي پروژه حالتي دفاعي مسئولين و دولتي هايسازمان از شود که بسياريمشاهده مي محسوب شده و قدرت براي مراکز يك تهديد

ساختاري براي مشارکت و همکاري  هايمکانيسم سياسي هستند، قطعيت عدم يا مدت تعارض طوالني هايديگر که در حال گذر از دوره کشورهاي

 توسعه دارند. تا هنوز راه درازي محلي، در سطح خصوص غير دولتي، به و ذينفع دولتي هايگروه

 سکون و لختي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 بابل، عمراندانشکده مهندسي ي مهندسي عمران، لّمکنگره  تمینهش

 7313ماه ارديبهشت 71و  71

 

 7

در مقابل باالرفتن سطح مشارکت عمومي در  کند. بانك جهاني اين عامل را به عنوان يك مانع کليديمعموال در مقابل تغيير مخالفت ميها سيستم

به هاي حمايت شده توسط اين بانك در افريقا معرفي کرده است. در بانك جهاني مقررات اقتصادي و فني بر خالقيت نيروي انساني تسلط داشته و پروژه

 (Mutemba، 0771)باشد.ها ميعنوان مانع اصلي در مقابل تعامل براي تکميل پروژه

 گراييعدم توجه به نخبه و دیاعتما بي

هاي ذينفع سايه افکنده است. در بعضي موارد اين بي اعتمادي به خاطر تجربيات يا در سراسر دنيا معموال بي اعتمادي بر روابط بين مسئوالن پروژه و گروه

کنند و اين نگرش به وضوح به عنوان يك کار مضر نگاه مي ارزيابي اثرات زيست محيطيها به شرايط گذشته است. در ساير موارد مسئوالن پروژه

 دهد.ها نشان ميخودش را در محدود کردن و يا حذف مشارکت ذينفعان در طراحي و اجراي پروژه

در اين روش گرايي از يك طرف و خودرايي از طرف ديگر باعث ايجاد مانع در مسير مشارکت عمومي خواهد بود. عدم توجه به نخبه               

شود. ها ميپذيرند که مشارکت مردم و ذينفعان باعث بهبود روند اجراي پروژهدانيم و نميمسئوالن پروژه اين تفکر را دارند که ما بهترين روش را مي

 اين نوع تفکرات معموال در بين مسئوالن پروژه، برنامه ريزان توسعه و يا سطوح مختلف دولت وجود دارد.

 هبي ميلي جامع

تمايل شديدي به  ،همانند کارهاي شخصي خودکنند مردم شارکت عمومي وجود دارد که فکر مييك نوع تمايل و يا تفکر در بين مشوقان در امر م

 ارزيابي اثرات زيست محيطيهاي تحليل دارند. اما واقعيت چيز ديگري است. يك مشوق مردم براي مشارکت در فعاليت و تجزيه و شرکت در تحقيق

 در تانزانيا مي نويسد:

کنند ما وقتشان ها فکر ميهاي مختلفي قرار گرفتند ولي خيلي سرد برخورد کردند. پس مردم به مشارکت عالقه مند نيستند. آنمردم در معرض ارزيابي”

 [3] (Guilanpour 0774به نقل از  Mwalyosi).“تري براي انجام دادن دارندمهم ها کارهايکنيم و آنرا تلف مي

 

 مشارکت موثر ذينفعان اجرای در کليدی مالحظات .8

 از قوانين روشن و واضح پيش نويس تهيه

 به سادگي به است ممکن هاگروه .در مشارکت چقدر است تعامل حدود و حد که بدانند ها و موسساتگروه همه که است مهم بسيار اوليه مراحل در

 با شخصي هايمشاوره در شرکت يا و عمومي جلسات از سري يك برگزاري يا و سايت وب يك روي برشده  ارسال عمومي هايبرنامه در نظر اظهار

 از هدف آنچه مورد در ها و موسسات به روشنيبه اين شرط که گروه کارهاي مناسبي باشند، تواندمي هاگزينه اين همه. کليدي اقدام نمايند ذينفعان

ها به آن وضوح به بايد نيز و .(خود اعضا و کارکنان به کمك براي حداقل) بدانند چه نوع تعاملي بايد برقرار کننداست اطالعات کافي داشته و  تعامل

باشند که به روشني به ذينفعان بيان  مايل مديران است ممکن مثال، براي گيرد. قرار استفاده مورد است اين مشارکت ممکن نتايج شود که چگونه بيان

بنابر اين تمامي . ها بر اساس عوامل متعدد خواهند گرفترا خود آن نهايي تصميم دادند، اما گوش هاي آنهاديدگاه از وسيعي طيف به چه اگر شود که

عموم  دسترس روند اجراي فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي در شروع از اين حد و مرزها و همه آنچه مديران ازمشارکت مد نظرشان است بايد قبل

 [7] .بعدي جلوگيري به عمل آيد هاياميدي نا و هاتفاهم سوء از فته وقرار گر

 مربوطه ينفعذ یهاگروهدقيق  ييشناسا

هاي مختلف و را دارند. همچنين بايد بين نکات مهم مدنظر گروه تعامل با پروژه يفرصت برا ينفعذ يهاکه تمام گروه يدمطمئن شو بايدمرحله  در اين

 هايي کهحتي گروه يي نمود،شناسادارند را  يژهو برخوردبه  يازمختلف که ن يکرد، گروه ها يداپرا مناسب  يندگاننما قائل شد،ها تفاوت حقوق آن

 يرترين واغلب فقکه  ينفعمهم ذ يهااز گروه يکه برخ دمطمئن شجديد براي ما ايجاد کند را پيدا نمود و در نهايت  چالش يكتواند يمها با آنصحبت 

 [7] حذف نشوند. مشاوره يااز هر گونه بحث و  يبه طور تصادفهاي قومي و مذهبي هستند و يا زنان و اقليت ترين افراد از نظر سياسيمحروم يا

 کننددينفعان به آن فکر ميآنچه که  فهميدن

به  ياو  يتخود در جامعه، جنس يتموقع يلبه دل ياو بوده تر ساکت ياربس برخي ديگر، کنندبيان مي بلند ياز افراد نظرات خود را بالفاصله و با صدا برخي

قانون ينفعان بيذ وجود دارد کهخطر در اين حالت اين  کنند.يمکردن و بيان نظرات خود صحبت کمتري براي خود احساس قدرت  يتشخص يلدل

نشان ها در حالي که ممکن است نظر آن، يابند تسلطگروه اول دسته اول، که اعتماد به نفس بيشتري داشته و توانايي بيشتري در سخنوري دارند، بر 

 هاي مناسبتري هستند.هاي اينترنتي در اين مورد روشهاي جمع آوري نظرات به صورت مکتوب و يا روشنظر اکثريت نباشد. بنابراين روشدهنده 

در مقابل کساني کنند، بيان ميترند، متاثرند و يا کساني که از همه آگاه، يا کساني که از همه بيشتر از پروژه مورد نظر مردم يتکه اکثر يزيچفهميدن 

يدن فکر و نظر تمامي کش يرونبدر  يلتسه وکمك کنند، همواره يك چالش بزرگ بوده است. داي بلندتري نظراتشان را بيان ميکه سخنورترند و با ص
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عم از کساني که در مرحله اول تمايل زيادي به مشارکت ندارند و يا کساني که در از دريافت نظر همه افراد ا يناناطمحصول جامعه و  يك ذينفعان

 ارزيابي اثرات زيست محيطي يندفرا يهمراحل اول يطجلسات عمومي توانايي اظهار نظر ندارند، نياز به امکانات، زمان و صرف هزينه زيادي دارد که بايد 

 [7]اهم گردد. ه و مقدمات آن فرشد يزيبرنامه رها در مورد آن

 

 گيری نتيجه .9

توان گفت که ارزيابي اثرات زيست محيطي خود ذاتا و از لحاظ ماهيتي فرايندي مشارکتي است که بر تحقق مشارکت در بر اساس مطالب ذکر شده مي

-که به تحقق مشارکت در تصميم سازيتوان از آن به عنوان يکي از رويکردهايي نام برد سطوح باال، يعني تصميم سازي تاکيد دارد. به عبارت ديگر مي

کند. از اين رو با توجه به اين که تحقق مشارکت و تالش براي آن به فنون خاص تسهيل گيري نياز دارد، الزم است که ها و مشارکت هدفمند کمك مي

هاي مختلف جلب مشارکتي مردمي نيز توانمند شوند. ي با دانش تخصصي، در زمينه تکنيكهاي زيست محيطي ضمن آشنايدست اندرکاران ارزيابي

مشارکت مردمي نيز  ،همچنين همانگونه که فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي، فرايندي مستمر و پوياست و در کل فرايند و چرخه پروژه تدوم دارد

 رار گيرد.بايد به عنوان اصلي بنيادي در همه مراحل مد نظر ق

 مراجع .12
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